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วันที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมูิ X X X  

2 
กรุงเทพฯ – สนำมบินฟุกุโอกะ (VZ810 : 00.15-08.15) 
– เมืองคิตะคิวชู – ตลำดทังงะ – ปรำสำทโคคูระ – โม
จิโกะทำวน ์– หมู่บ้ำนยูฟุอินฟลอรรั์ล 

   
BEPPU WAN ROYAL 

HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

3 บ่อน ้ำร้อนชิโนะอิเคะ จิโกกุ – เมืองคิทซึกิ – ศำลเจ้ำยู
โทคุ อินำริ – เฮำสเ์ทนบอช  

  X 

HENN NA HOTEL  

หรือเทียบเท่ำ 
พักโรงแรมหุ่นยนต ์

4 ฟุกุโอกะ – ศำลเจ้ำดำไซฟุ– ถ่ำยรูป กันดั้ม ฟุกุโอกะ 

– ดิวตีฟ้รี  – เท็นจิน   
 X X 

QUINTESSA TENJIN 

HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 

5 สนำมบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (VZ811 : 08.25-12.35)  X X  

*** กรุณำเตรียมค่ำทปิไกดแ์ละคนขับรถ จ ำนวน  1,500  บำท *** 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 
 
 

21.30 น.  พรอ้มกันท่ี สนำมบินสุวรรณภมูิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 2 เคำนเ์ตอร ์
C สำยกำรบินไทยเวียตเจ็ท เจา้หนา้ท่ีจากทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออก
เดินทาง 
**ส ำคัญมำก !! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสดจ ำพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ 
หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจับ** 

  
 
 
00.15 น. เหินฟา้สู ่สนำมบินฟุกุโอกะ โดย สำยกำรบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ810  

(บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
08.15 น. เดินทางถึง สนำมบินฟุกุโอกะ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือ

สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 
น าทา่นเดินทางสู ่เมืองคิตะคิวชู (Kitakyushu) เป็นเมืองท่ีอยู่ทางเหนือสดุของเกาะคิวชู เป็นจุดเช่ือมตอ่ทัง้ทาง
บกและทางน า้ ระหวา่งเกาะคิวชู (Kyushu) และเกาะฮอนชู (Honshu) หรอืเกาะใหญ่ของญ่ีปุ่ น ผา่นทางช่องแคบคนั
ม่อน (Kanmon) ท าใหคิ้ตะคิวชูไดถ้กูพฒันาใหเ้ป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ส  าคญัของญ่ีปุ่ นดว้ย 

น าท่านเดินทางสู ่ตลำดทังงะ 
(Tanga Market) ในเ มือ ง คิ
ตะคิวชู (Kitakyushu City) ทาง
ตอนเหนือของจงัหวดัฟุคุโอกะ 
(Fukuoka) เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ยอดนิยมท่ีเรียงรายไปด้วย
รา้นคา้กว่า 200 รา้น ซึ่งส่วน
ใหญ่เน้นขายอาหารทะเลสด 
ผกัผลไม ้เนือ้สตัว ์และอาหาร
ประ เภทเครื่ อ ง เ คียงต่า งๆ 
บรรยากาศแบบยอ้นยุคของรา้นคา้เก่าแก่กวา่ 60 ปีท่ีเรียงรายอยู่นีส้รา้งความเพลิดเพลินไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทัง้ยงั
เต็มไปดว้ยของอรอ่ยท่ีสามารถซือ้กินไดเ้ลย และอาหารรสเด็ดท่ีหาทานท่ีอ่ืนไม่ได ้อยา่งเช่น “คะนปัเปะ (Kanappe)” 

ลกูชิน้ปลาท่ีพนัดว้ยขนมปังแลว้น าไปทอด เป็นตน้ จึงมกัจะคึกคกัไปดว้ยนกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเดินเลน่ชมตลาดพลาง
เอรด็อรอ่ยกบัของกินในปากกนัอยา่งเพลดิเพลนิ 

วันแรก ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมูิ  

วันที่สอง กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ) – เมืองคิตะคิวชู – ตลำดทังงะ – ปรำสำทโคคูระ – โมจิโกะทำวน ์– หมู่บ้ำนยูฟุ
อินฟลอรรั์ล 
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น าทา่นแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ ปรำสำทโคคูระ (Kokura Castle) มีรูปแบบการสรา้งตามสถาปัตยกรรมญ่ีปุ่ นแบบ
ดัง้เดิมแท้ๆ  มีความสงู 5 ชัน้ โดยตวัหลงัคาก็ไม่ใช่แค่เรียบๆ ชัน้เดียวหากมีถึง 4 ระดับ ซึ่งหลงัจากมีการเปิดให้
นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้มาเยี่ยมชมจึงไดถู้กปรบัเปลี่ยนใหก้ลายมาเป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีขอ้มูล และประวัติศาสตรข์อง
บรเิวณแถวๆ นี ้สิ่งท่ีจดัแสดงก็จะมีทัง้วตัถโุบราณ ชุดกิโมโน ชุดซามไูร โมเดลจ าลองของบา้นเมืองสมยัโบราณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภตัตำคำร  
บ่ำย น าท่านแวะชม โมจิโกะทำวน ์(JR MOJIKO หรือ “MOJIKO RETRO TOWN”) จุดเช่ือมต่อระหวา่งเกาะคิวชู

และเกาะใหญ่ฮอนชู เน่ืองดว้ยเป็นเมืองทา่ติดรมิทะเล อากาศดี จึงเป็นสถานท่ีท่ีผูค้นนิยมมาพกัผอ่น รวมถึงบุคคล
ท่ีมีช่ือเสยีงตา่งๆ แมแ้ต่อลัเบิรต์ ไอสไตน ์ก็เคยเดินทางมาพกัผ่อน ในอดีตโมจิโกะเป็นทา่เรอืการคา้ขนาดใหญ่ท่ีใช้
ติดต่อคา้ขายกับชาวต่างชาติ อาคารบา้นเรือนจึงดูทันสมัยเป็นแบบสไตลย์ุโรป เดินชมพรอ้มเก็บภาพความ
ประทบัใจสถานีรถไฟซึ่งภายในยงัคงกลิ่นอาย และสถาปัตยกรรมแบบยอ้นยคุไวเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงเจา้หนา้ท่ีสถานี
ท่ียงัคงสวมใสเ่ครื่องแบบเก่า 
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 น าท่านเดินทางสู ่หมู่บ้ำนยูฟุอินฟลอรรั์ล (Yufuin Floral Village) เป็นหมู่บา้นจ าลองสไตลย์โุรป มีกลิ่นอาย
ยโุรปโบราณ บา้นอิฐท่ีแสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดบัประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด ถือเป็น
ไฮไลทห์นึ่งประจ าเมืองยฟูุอิน ซึ่งไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก เหมาะแก่การเดินเลน่และถ่ายรูป 
ภายในบรเิวณประกอบดว้ยสวนหย่อม รา้นอาหาร รา้นขายของท่ีระลกึ งานประดิษฐ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ ์ของเลน่ ของ
สะสมทัง้ญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ แตล่ะรา้นตกแตง่ภายในไดดู้ดีดึงดูดใหค้นเขา้มาเลอืกซือ้สินคา้ เม่ือเดินจนสดุทาง
ของยา่นรา้นคา้ จะพบกับ ทะเลสาบคินรนิ (Kinrin Lake) เป็นทะเลสาบขนาดกลาง มีภเูขาเป็นฉากหลงั อีกดา้นหนึ่ง
ท าเป็นทางเดิน บริเวณนัน้จะมีรา้นอาหารญ่ีปุ่ น และจากทางเดินริมทะเลสาบสามารถเดินไปยงัศาลเจา้เทนโซ 
(Tenso Shrine) ซึ่งเป็นศาลเจา้เลก็ๆ ท่ีอยูร่มิทะเลสาบไดอี้กดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 พักที่ BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำที่ห้องอำหำรโรงแรม  

หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชิญทา่นพกัผอ่นไปกบัการแช่ ออนเซ็น น า้แรธ่รรมชาติผา่นความรอ้นใตพ้ิภพเพ่ือผอ่น
คลายความเม่ือยลา้เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพใหก้ระปรีก้ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวลช่วยระบบการเผา
ผลาญของรา่งกายใหอ้ยู่ในสภาพคงท่ีความอศัจรรยแ์หง่การอาบน า้แรแ่บบญ่ีปุ่ นน่ีเองท าใหมี้ผูก้ลา่วว่า  => หำก
มำที่ญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอำบน ้ำแร่ก็เหมือนกับว่ำท่ำนมำไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่บ่อน ้ำพุร้อน หรือ บ่อน า้พุรอ้นขมุนรกทัง้แปด เป็นบ่อน า้พุรอ้นธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ภายหลงัจาก
การระเบิดของภเูขาไฟ ประกอบไปดว้ยแรธ่าตุท่ีเขม้ขน้ เช่น ก ามะถนั แรเ่หลก็ โซเดียม คารบ์อเนต เรเดียม เป็นตน้ 
และรอ้นเกินกวา่จะลงไปอาบได ้ทา่นจะไดพ้บกบั ชิโนะอิเคะ จิโกกุ บอ่นีมี้สแีดงคลา้ยกบัสขีองเลอืด เช่ือกนัวา่บอ่
นีอุ้ดมดว้ยแรธ่าตมุากมาย จนเกิดเป็นผลิตภณัฑดิ์นเหนียวสแีดงท่ีมีประสิทธิภาพในการรกัษาโรคผิวหนงัไดอี้กดว้ย 
ภายในยงัมีรา้นขายของท่ีระลกึ ผงแรอ่อนเซ็นท่ีสามารถน ากลบัไปแช่ท่ีบา้นไดอี้กดว้ย 

 

วันที่สำม บ่อน ้ำร้อนชิโนะอิเคะ จิโกกุ – เมืองคิทซึกิ – ศำลเจ้ำยูโทคุ อินำริ – เฮำสเ์ทนบอช 
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น าท่านเดินทางสู ่เมืองคิทซึกิ (Kitsuki-shi) ท่ีเรียงรายไปดว้ยอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ มีเนินซุยะโนะซะกะซึ่งมี
ช่ือเสียงโด่งดังดว้ยทางเดินท่ีปูหิน และรัว้ดินเรียงรายสวยงามจับตา เนินนีท้อดตัวยาวจากย่านท่ีอยู่อาศยัของ
บรรดาพ่อคา้ไปจนถึงแหลง่ท่ีอยู่ของเหลา่ซามูไร และมีผูค้นสญัจรไปมาเป็นจ านวนมากตัง้แต่อดีตจนถึ งปัจจุบนั 
บรรยากาศของเมืองนีเ้หมาะกับการแต่งชุดกิโมโนเป็นอยา่งมาก ซึ่งท่ีน่ีมีรา้นส  าหรบัเช่าชุดกิโมโนใหน้กัท่องเท่ียว
เลอืกเช่าไดต้ามรสนิยม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร                
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ จังหวัดซากะ (SAGA) เป็นจังหวัดเล็กๆ บนเกำะคิวชูท่ีมีช่ือเสียงในเรื่องของธรรมชำติบริเวณชำยฝ่ัง

ท่ีสวยงำมและมีประวัติศำสตร์ในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผำท่ีมีช่ือเสียงของญี่ปุ่น 
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น ำท่ำนเดินทำงสู่ ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ (YUTOKU INARI SHRINE) สร้ำงขึ้นในปี 1688 เป็นศำลเจ้ำนิกำยชินโต 
ประจ ำตระกูลนำเบะชิมะผู้ปกครองเมืองซำกะ ในสมัยเอโดะเป็นศำลเจ้ำอินำริท่ีใหญ่และส ำคัญเป็นอันดับ 3 รองมำ
จำก ศำลเจ้ำฟุชิมิ อินำริในเกียวโต และศำลเจ้ำคะซะม่ำ อินำริในอิบำระกิ ด้ำนบนของตัวศำลเจ้ำก็เป็นจุดชมวิวท่ี
สวยงำมอีกจุดหนึ่งโดยเฉพำะช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยำมท่ีดอกซำกุระบำนสะพรั่ง และช่วงฤดูใบไม้ร่วง ท่ีใบไม้จะเปล่ียนเป็นสี
ส้มแดง ส่วนหน้ำศำลเจ้ำก็ยังมีสะพำนสีแดงคู่กับแม่น้ ำสำยเล็กๆ เป็นจุดถ่ำยภำพท่ีสวยงำมเลยทีเดียวศำลเจ้ำแห่งนี้
เป็นท่ีประทับของเทพเจ้ำศักด์ิสิทธิ์ท่ีประชำชนต่ำงนิยมไปสักกำระขอพรเกี่ยวกับกำรเก็บเกี่ยวควำมส ำเร็จด้ำนธุรกิจ 
และควำมปลอดภัย อีกท้ังศำลเจ้ำแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในฉำกละคร "กลกิโมโน" 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

น าทา่นเดินทางสู ่เฮำสเ์ทนบอช (Huis Ten Bosch) ธีมปารค์สไตลฮ์อลแลนดส์ดุแสนจะกวา้งใหญ่ มีการตกแต่ง
สถาปัตยกรรมสไตลย์ุโรป เฮาสเ์ทน บอช เป็นพระราชวังท่ีสรา้งจากการอนุญาตเป็นพิเศษของพระราชวงศใ์น
ฮอลแลนด ์มีความหมายว่า “บา้นท่ีอยู่ในป่า” (House in the forest) ปัจจุบนัไดถู้กน าขึน้มาสรา้งเป็นสไตลร์ีสอรท์ 
ซึ่งภายในลอ้มรอบดว้ยคลองและป่าเขียวขจี ทุ่งดอกไม้อันงดงามหลากหลายสีสนัตามฤดูกาล รวมถึงรา้นค้า 
รา้นอาหาร ทา่นจะไดส้มัผสับรรยากาศแบบเท่ียวยโุรปท่ีอยูใ่นญ่ีปุ่ น 
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ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 

   พักที่  HENN NA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 

แปลตำมตัวอักษรได้ว่ำ “โรงแรมแปลก” ซึ่งที่ น่ีเขำใช้หุ่นยนต์มำท ำงำนแทนคน! เมื่อมำเช็คอินที่
เคำนเ์ตอรก็์เจอกับพนักงำนต้อนรับที่เป็นหุ่นยนต ์จะเลือกโรบอทสำวหรือโรบอทไดโนเสำรก็์แล้วแต่
ชอบเลย หุ่นยนตใ์นส่วนนี้สำมำรถส่ือสำรกับแขกผู้เข้ำพักได้ 4 ภำษำไม่ว่ำจะเป็นภำษำญ่ีปุ่ น เกำหลี จีน 
และอังกฤษ 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่ศำลเจ้ำดำไซฟุ 
ศาลเจ้า ชิ นโตอัน เก่ าแก่ และ มี
ช่ือเสียงท่ีสดุของฟุกุโอกะ สรา้งขึน้
ในปีค.ศ. 905 เพื่ออุทิศแด่ท่านมิจิ
ซ า เน ะ  ซึ ง า ว า ร ะ  ศิล ปินด้า น
วรรณคดีจีนและการศกึษา ซึ่งไดร้บั
การยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งภูมิ
ปัญญา จึงมีนกัเรียนนิสิตนกัศึกษา
มากมายมากราบไหว้ขอพรเพื่ อ
ความส าเร็จการศึกษาไม่เวน้ในแต่
ละวนั รูปป้ันววัหนา้ศาลเจา้ เช่ือกัน
ว่าถ้าลูบตามสว่นต่างๆ เราจะมีสุขภาพดีท่ีบริเวณนัน้ๆไปดว้ย ถ้าลูบตรงบริเวณหัว ลูบเขาก็จะมีหวัดี เรียนเก่ง 
ฉลาด และหากเดินอธิษฐานขา้มสะพานแดงทัง้ 3 สะพาน เปรียบเสมือนการเดินผา่นอดีตไปปัจจุบนั และสูอ่นาคต
แหง่ความส าเรจ็ ท่ีส  าคญัอีกแห่ง คือ ตน้บ๊วย หลากหลายพนัธุก์วา่ 6,000 ตน้เจรญิเติบโตอยู่ทกุแหง่ภายในวดั ท า
ใหบ้รรยากาศแสนรื่นรมย ์ระหวา่งทางเขา้ออกศาลเจา้หากท่านสงัเกตจุะมีน า้เตา้แขวนอยูเ่ต็มไปหมด ซึ่งเช่ือกนัว่า

วันที่ส่ี     ฟุกุโอกะ – ศำลเจ้ำดำไซฟุ – ถ่ำยรูป กันดัม้ ฟุกุโอกะ – ดิวตีฟ้รี– เท็นจิน   





SHVZFUK4 ฟกุโุอกะ HUIS TEN BOSCH 5D 3N ม.ค.-มี.ค. 66 VZ / NOO (RE251122)                                                          8  

ถ้าเขียนช่ือเด็กแรกเกิดใส่ลงไปในน า้เตา้แลว้เทพเจ้าจะคุม้ครองเด็กให้ปลอดภัย อิสระใหท้่านเลือกซือ้สินค้า
พืน้เมืองกวา่ 100 แหง่บรเิวณหนา้วดั หา้มพลาด ขนมอุเมะกาเอะ โมจิ (โมจิไสบ้๊วย) ซึ่งเป็นขนมท่ีขึน้ช่ือของสถานท่ี
แหง่นี ้

        น าทา่นสูบ่รเิวณดา้นหนา้ของศนูยก์ารคา้ Mitsui Shopping Park LaLaport ในเมืองฟุกโุอกะ  
เที่ยง อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย 

บ่ำย ใหท้า่นไดอิ้สระ ถ่ำยรูปกับ กันดั้มฟุกุโอกะ 
เป็นกันดัม้ขนาดเท่าของจริงขยับไดต้ัวใหม่ 
กนัดัม้ดงักลา่วคือ RX-93ff V Nu Gundam (นิว
กันดัม้) ของอามุโร่ เรย ์จากอนิเมะโมบิลสูท
กันดัม้ ชาร ์เคานเ์ตอร ์แอทแทค มีความสูง
ประมาณ 25 เมตร และมีน า้หนักประมาณ 
80 ตัน สามารถขยับใบหน้าหันไปมา และ
ขยบัแขนขึน้ลงได ้ประกอบกับการใชเ้ทคนิค
แสงสีเสียงเพื่อเพิ่มความอลงัการมากยิ่งขึน้ 
น อ กจ า ก นี ้ภ า ย ใน ศู น ย์ก า ร ค้า  Mitsui 

Shopping LaLaport ยงัมีการจัด Gundam Park 

แหล่งรวมความบันเทิงเต็มรูปแบบส าหรับ
สาวกกนัดัม้อีกดว้ย ไม่ว่าจะเป็นรา้นจ าหน่ายกนัพลา ท่ีถูกออกแบบใหเ้หมือนกับสเปซโคโลน่ีในเรื่องกันดัม้ พืน้ท่ี
ส  าหรบันั่งตอ่กนัพลา และพืน้ท่ีส  าหรบัจัดงานอีเวนทห์รอืกิจกรรมตา่งๆ รวมถึงนิทรรศการขอ้มลูเก่ียวกับกนัดัม้ เป็น
ตน้                                                                                                                          
น าท่านเดินทางสู ่ดิวตี้ฟรี ใหท้่านไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เครื่องส  าอาง โฟมลา้งหนา้ 
วิตามินตา่งๆ เซรั่ม คอลลาเจน ฯลฯ                                                                                                                                 

  น าทา่นชอ้ปป้ิง “เท็นจิน” ย่านชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของฟุกุโอกะ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการจบัจ่ายซือ้ของท่ีระลกึ
อยา่งจุใจกบัแบรนดเ์นมมากมายและเครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ท่ีจะ
เอาใจคณุผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส  าหรบัวยัรุน่ เครื่องส  าอางยี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่ น
ไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 

 พักที่ QUINTESSA TENJIN HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

05.30 น. สมควรแก่เวลำ กรุณำตรวจเช็คสัมภำระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทำงสู่สนำมบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ 


05.30 น. น าทา่นเดินทางสู ่สนำมบินฟุกุโอกะ 

วันที่ห้ำ   สนำมบนิฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 





SHVZFUK4 ฟกุโุอกะ HUIS TEN BOSCH 5D 3N ม.ค.-มี.ค. 66 VZ / NOO (RE251122)                                                          9  

08.25 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สำยกำรบินไทยเวียตเจ็ท เท่ียวบินท่ี VZ811  

(บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.35 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 

********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   
☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺ 

 

    **หมำยเหตุ: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทรำบล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถือผลประโยชนข์องลูกค้ำเป็นส ำคัญ** 

 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อทำ่น) 
 

วันเดนิทาง 
 

  ราคาทัวรผ์ู้ใหญ่  
พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
(20 ทา่นออกเดนิทาง) 

พักเดีย่วจ่ายเพิม่ 

11 – 15 มกราคม 2566 29,999  บาท / ทา่น 5,500  บาท / ทา่น 

25 – 29 มกราคม 2566 29,999  บาท / ทา่น 5,500  บาท / ทา่น 

26 – 30 มกราคม 2566 30,999  บาท / ทา่น 5,500  บาท / ทา่น 

1 – 5 กุมภาพันธ ์2566 30,999  บาท / ทา่น 5,500  บาท / ทา่น 

8 – 12 กุมภาพันธ ์2566 30,999  บาท / ทา่น 5,500  บาท / ทา่น 

23 – 27 กุมภาพันธ ์2566 31,999  บาท / ทา่น 5,500  บาท / ทา่น 

25 กุมภาพันธ ์– 1 มนีาคม 2566 28,999  บาท / ทา่น 5,500  บาท / ทา่น 

2 – 6 มนีาคม 2566 34,999  บาท / ทา่น 5,500  บาท / ทา่น 

7 – 11 มนีาคม 2566 28,999  บาท / ทา่น 5,500  บาท / ทา่น 

8 – 12 มนีาคม 2566 30,999  บาท / ทา่น 5,500  บาท / ทา่น 

9 – 13 มนีาคม 2566 30,999  บาท / ทา่น 5,500  บาท / ทา่น 

16 – 20 มนีาคม 2566 31,999  บาท / ทา่น 5,500  บาท / ทา่น 
 
 
 
 





SHVZFUK4 ฟกุโุอกะ HUIS TEN BOSCH 5D 3N ม.ค.-มี.ค. 66 VZ / NOO (RE251122)                                                          10  

 
 
 
 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนำจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำรเท่ำนั้น ต๋ัวเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือก
ที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หำกสำยกำรบินมีกำรปรับรำคำภำษีน้ ำมันขึ้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ำภำษีน้ ำมันเพิ่มตำม
ควำมเป็นจริงก่อนกำรเดินทำง **ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้้ามัน ณ วันที่ 12 พ.ย. 65  

3. ค่าโรงแรมระดับมำตรฐำน (พักห้องละ 2-3 ท่ำน)  
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทำงบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้ง
ให้ทรำบล่วงหน้ำ หรือ หำกต้องกำรห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทำงบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED 
แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่ำน 1 ห้อง ท่ำนท่ี 3 อำจเป็นเสริมเตียง หรือ 
SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบกำรจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ 

4. ค่าอาหาร ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำร และ น้ ำด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด  
5. ค่ายานพาหนะ และค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำร 
6. น้้าหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สัมภำระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ช้ิน ต่อท่ำน น้ ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุวงเงินประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท และ ค่ำรักษำพยำบำล ไม่เกิน 500,000 บำท คุ้มครองผู้เอำประกัน

ท่ีมีอำยุต้ังแต่ 1 – 75 ป ี
ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสำรรับรองทำงกำรแพทย์ หรือจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทำงร่ำงกำยด้วยโรคประจ ำตัว, กำรติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรติดยำ, 
โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์, กำรบำดเจ็บจำกควำมเสียหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตัวตำย, เสียสติ, ตกอยู่ภำยใต้อ ำนำจของสุรำยำเสพ
ติด, บำดเจ็บจำกกำรทะเลำะวิวำท กำรแท้งบุตร, กำรบำดเจ็บเนื่องมำจำกอำชญำกรรม, จลำจล, นัดหยุดงำน, กำรก่อกำรร้ำย 
กำรยึดพำหนะ และกำรปล้นอำกำศยำน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตำมเงื่อนไขในกรมธรรม์ 
 
 
 



1. ค่าท้าหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. ค่ำด ำเนินกำรคัดกรองตรวจหำเช้ือ RT-PCR ต้องตรวจก่อนเดินทำงออกนอกประเทศไทยอย่ำงน้อย 72 ช่ัวโมง 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจำกรำยกำรระบุ เช่น ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ 
4. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ รวม 1,500 บาท / ทริป (เด็กช้าระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 
5. ค่าภาษีมูลค่ำเพิ่ม VAT 7 % และหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย 3 % ในกรณีท่ีลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้อง จะต้องบวกค่ำ

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหัก ณ ท่ีจ่ำย จำกยอดขำยจริงท้ังหมดเท่ำนั้น และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลัง ขอสงวนสิทธิ์
ออกใบเสร็จท่ีถูกให้กับบริษัททัวร์เท่ำนั้น 

6. ค่าวีซ่าญี่ปุ่นส้าหรับชาวต่างชาติ 
7. ค่าธรรมเนียมน้้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
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** ก่อนท ำกำรจองทวัรท์กุคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทกุหน้ำ และทกุบรรทดั เน่ืองจำกทำง

บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลัก ** 


